
Halsuan kuntatiedote vko 16 / 2019 
Seuraavaan ilmoitukset to 25.4.2019 klo 12 mennessä  

osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
 

   Tarvitseeko lapsesi aamu-/iltapäivätoimintaa koulupäivänä? 

 

Kunta voi halutessaan järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa luokkien 1.–2. oppilaille sekä 

erityisoppilaille.   

Sivistystoimi on saanut muutamia tiedusteluja asiasta tulevan syksyn osalta.  Tämän vuoksi 

olemme päättäneet kartoittaa, kuinka laajaa tarve on. Toiminnan käynnistämisen kannalta 

ryhmäkoon on oltava riittävä (vähintään 6 oppilasta).  Iltapäivätoiminta järjestetään koulujen 

työpäivinä, koulupäivän päättymisestä 16.30 asti. Toiminnasta peritään maksu.  

Mikäli perheellänne olisi syksyllä aamu- ja iltapäivätoiminnan tarvetta pyydämme ilmoittamaan 

onko iltapäivätoiminnan tarve kokoaikaista (kaikkina koulupäivinä) vai osa-aikaista (enintään 

12pv/kk) ja myös mahdollinen aamupäivätoiminnan tarve aikatauluineen 3.5. klo 15.15 mennessä 

mieluiten sähköpostitse, mervi.patana@halsua.fi tai kirjallisesti sivistystoimistoon osoitteella 

Perhontie 29, 69510 Halsua. 

    Halsuan sivistystoimi 

 

 Kaustisen seutukunnan nuorisotoimien PIIRUSTUSKILPAILU 2019 aiheena oli 
"MINUN SANKARINI" ja menestystä kilpailussa tuli seuraaville: 
 Sarjat:      
           1. – 3. lk.      4. – 6. lk.                 yläkoulu 
1. Ringa-Ilona Jylhä, Halsua                 1. Teija Tunkkari, Veteli 1. Erica Finnilä, Veteli 
2. Tuukka Haaponiemi, Toholampi         2. Nikolas Paananen, Toholampi          2. Alisa Pajukangas, Kautinen              
3. Jenny Kerola, Kaustinen                     3. Essi Koivisto, Toholampi                  3. Helmi Hollander, Veteli 

  

Onnittelut voittajille ja KIITOS kaikille osallistujille!   
Rahapalkinnot; 1. sija 50 €, 2. sija 35 €, 3. sija 25 € tullaan jakamaan koulun päättäjäisten 
yhteydessä. 
Ringa-Ilonan työ " Super Pupu" ja muut voittajatyöt sekä halsualaisten osallistujien työt ovat 
kunnantalolla nähtävillä aukioloaikoina 23.4. – 24.5. 2019. 

 
  
  

 LASTEN ELOKUVA   

Risto Räppääjä ja yöhaukka  

Koulun draamaluokassa torstaina 25.4. klo 18.00.  

Vapaa pääsy.  

Elokuvan kesto n. 1h 15 min   

Aulassa mehua ja kahvia myynnissä. 

Tervetuloa! 
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Kotiseurakunnassa hiljaisella viikolla ohjelmaa, 

tapahtumat löytyvät kirkollisista ilmoituksista. 

Tervetuloa pääsiäiseen iloon! 
 

 

TUOMARIKOULUTUS ti 23.4.-19 klo 18 kunnantoimiston valtuustosalissa. 

Kouluttajana Tapani Hotakainen. 
Ilmoittaudu koulutukseen: https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/ 
Tee myös sääntötesti, sääntötesti käydään koulutuksessa läpi. 
Sääntötestin löydät: https://my.surveypal.com/saantotesti2019-DEN 

 TERVETULOA! Pesäpallojaosto 

 
Halsuan Kalastuskunnan kevätkokous 

ke 24.4.2019 klo 18.30 Kunnanvirastolla 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Hoitokunta kokoontuu klo 18 

Tervetuloa kaikki kalastuksesta kiinnostuneet! 

  Halsuan osakas- / kalastuskunta    

 

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan lauantaina 27.4. klo 12.30! 
(Huomio päivä) 

Tulkaa kuuntelemaan upeaa v.2015 Voicen laulukilpailussa hopeaa 
voittanutta Jani Klemolaa!  

Halsuan kunta tarjoaa kahvit! 

Kuljetukset: Kyytikeskus p. 020 730 0000 (vammaispalvelu- tai sos.palvelulain mukaiset kyydit). 
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan,  
yhteydenotot Kalevi Lindforsille p. 0400 769 279 tai Kannelmaan p. 040 804 5550. 
Naapurit ja Ystävät tarjotkaa kimppakyytejä! 

 

Perhonjokilaakson sukututkimusyhdistyksen VUOSIKOKOUS 

lauantaina 27.4.2019 klo 13 Halsuan kunnanvirastolla 

 Käsitellään sääntömääräiset asiat 

 Kuullaan halsualaisten puheenvuoroja 

 Tervetuloa kaikki suku- ja perinneasioista kiinnostuneet!  

 Tuija Mäntykorpi-Kaunisto kertoo perinne- ja sukuhistoriateoksistaan 

 Kahvitarjoilu 

Tervetuloa!  Hallitus

 

Tulossa 30.4. perinteiset Halsua-Talon hyväksi pidettävät 

vappumyyjäiset 
Tarkemmin ensi viikon kuntatiedotteessa. 

 

Ps. vielä ehtii maksaa Halsua-Talon vapaaehtoisen kannatusmaksun 

tilinumero Halsua-Talo FI81 5033 0320 0105 31 yksityiset 10 € tai yhdistykset 20 €. 
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  Meriläisen Martat 

Kokoonnumme tänä vuonna joka kuukauden ensimmäinen torstai Halsua-
talolle. Seuraavan kerran toukokuun 2. pvä klo 18.00. 

Tiedossa on paljon mukavaa ja mielenkiintoista matkaa ja 
messutapahtumaa. Kaikki martat suunnittelemaan tulevaa kesää ja 
syksyä!  

  Tervetuloa! 
 

 

HALSUAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAA 2019 

METSÄSTÄJÄKURSSI     

La 4.5 ja su 5.5.2018 klo 9 – 15, Vetelin Erän maja, Pilvilampintie 25, Veteli 

• Kurssi antaa hyvät valmiudet metsästäjätutkinnon suorittamiseen ja sopii kaikille.  

• Metsästyskoiria.  

• Ampumasimulaattori. 

• Osa koulutuksesta tapahtuu ulkona, joten säänmukaiset ulkovaatteet ja vedenpitävät kengät 

mukaan 

• Tarjolla retkieväät ja juomat sekä makkaranpaistoa (omia eväitä saa ottaa mukaan). 

• Kurssi on ilmainen ja kuljetus järjestyy. 

• Ilmoittautuminen 30.4. mennessä, halsua@rhy.riista.fi  tai Kari Patana p. 040 515 6343 

Metsästäjäoppaita saatavilla, hinta 25 €, p. 040 5479 308 (ilt.) 

Metsästäjätutkinnot: 17.5., 5.7. ja 12.7. klo 19 alkaen uudella yhtenäiskoululla 

Merkkiammunnat: 4.8., 11.8. ja 1.9. klo 12 alkaen Pahkaharjun ampumaradalla 

Koulutus ampumakokeen sähköinen vastaanotto ke 8.5. klo 18.30 Perhossa, uudet tehtävästä 

kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Kari Patanaan 

                              

 
 Eläkeliittolaiset hei! 

Jäsenten yllätysretki lähestyy eli 8.5.19 lähdemme reissuun.  

Mukaan mahtuu 50 matkustajaa ja nyt on jo listoilla 40 lähtijää, joten kipin kapin ilmoittautumaan. 

SITOVAT ilmoittautumiset Ainille huhtikuun loppuun mennessä, puh. 040 719 1067. 

Tervetuloa mukavalle reissulle hyvässä seurassa 30 euron hintaan! 
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   Hyvää pääsiäistä! 
               Häid lihavõtted! 

                                                        t. Kunnantalon väki 

 


